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  عمل املوارد البشرية وتنظيم الالئحة 
  رمي مبحافظة تربةالقرآن الك مجعية حتفيظ يف 
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  الفهرس
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  ٤  املقدمة   -
  ٥  أحكام عامة   ل و األالفصل 

  ٦  التوظيف   الفصل الثاين 
  ٧  عقد العمل   الفصل الثالث 

  ٨  اإلركاب  بع الرا الفصل
  ٩  التدريب والتأهيل  الفصل اخلامس
  ١١  األجور  الفصل السادس 
  ١٢  األداء تقارير   الفصل السابع 
  ١٣  ات و العال  الفصل الثامن 
  ١٤  الرتقيات   الفصل التاسع 
  ١٥  االنتداب   الفصل العاشر 

  ١٦  املزا والبدالت  الفصل احلادي عشر
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  ١٨  اإلضايف العمل   ل الثالث عشر الفص
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  ٢٥-٢٤  الواجبات واحملظورات  الفصل الثامن عشر 
  ٢٦  االجتماعية اخلدمات   الفصل التاسع عشر 

  ٢٩-٢٨-٢٧  ضوابط سلوكيات العمل   الفصل العشرون
ت   الفصل احلادي والعشرون    ٣٢-٣١-٣٠  املخافات واجلزاءات والعقو
  ٣٥-٣٤-٣٣  اخلدمة  انتهاء  الفصل الثاين والعشرون 
  ٣٦  املكافآت   الفصل الثالث والعشرون 
  ٣٧  التظلم   الفصل الرابع والعشرون 

  ٣٨  ية حكام ختامأ  العشرونالفصل اخلامس و 
  ٤٢-٤١-٤٠-٣٩  جدول املخالفات واجلزاءات   الفصل السادس والعشرون 
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ت   املنشأة  بيا
  

  اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة تربة   املنشأة:   اسم 
  املدير العام   :  ولاملدير املسؤ 

  تربة  : املركز الرئيسي
  ال توجد فروع   :الفروع

  ٤٩٠٨ اإلضايفالرقم -لنزهة حي ا –  ٧٧٢٠تربة  :الوطينالعنوان 
  الكرمي)خريي (حتفيظ القرآن   : النشاط

  ١٣١  :  رقم صندوق الربيد
  ٢١٩٩٥  الربيدي: الرمز 
  ٠١٢٨٢٢٠٩٤٦  : تليفون
  ٠١٢٨٢٢٣٩٤٥  :فاكس
 info@taj.org.sa  : ليكرتويناإلالربيد 

  هـ ١٤٤١/ ٢٢/٤بتاريخ  ٣٢٣١    : رقم شهادة التسجيل
  ٤٠٣٤١٠٢٠٦٥    التجاري: رقم السجل 

  ٧٠٠٨٢٠١٣١٦  :  الرقم الوطين املوحد
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  مقدمة 
ملرسـوم امللكـي  ) مـن املـادة (الثانيـة عشـرة١فيذ حلكـم الفقـرة (وضعت هذه تن ) مـن النظـام العمـل الصـادر 

ريــــخ  ٥١رقــــم م/ ــم (م/٢٣/٨/١٤٢٦) و ــوم امللكــــي رقــ ملرســ ـــ املعــــدل  ريــــخ  ٢٤هــ ـــ  ١٢/٥/١٤٣٤) و هــ
ريخ  )١ملرسوم امللكي رقم (م/املعدل و  ملرسوم امللكي رقـم (م/٢٢/١/١٤٣٥و ريـخ  ٤٦هـ واملعدل  ) و
ــوم امللكـــــي رقــــم (م/٥/٦/١٤٣٦ ملرســ ـــ املعـــــدل  ريـــــخ١٤هــ ملرســــوم رقـــــم  ٢٢/٢/١٤٤٠  ) و ـــ املعـــــدل  هــ

ريخ   )١٣٤(م/ ملرسوم امللكي رقم (م/٢٧/١١/١٤٤٠و ريخ ٥هـ املعدل    .هـ٧/١/١٤٤٢) و
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  األول الفصل  
  أحكام عامة 

  ) ١مادة (
، كمـا  بـةمبحافظـة تر   الكـرمي ن  آلتحفـيظ القـر   يف هـذه الالئحـة اجلمعيـة اخلرييـة  نشـاة أينمـا وردبلفـظ امليقصـد  

ــا  معيــة  كــل شــخص طبيعــي يعمــل ملصــلحة اجلأينمــا ورد يف هــذه الالئحــة    العامــليقصــد بلفــظ   وحتــت إدار
ا  ر،أجبل إشرافها مقا أو   .ولو كان بعيداً عن نظار

  ) ٢مادة (
  .يف اجلمعية هو التقومي امليالدي  التقومي املعمول به

  ) ٣مادة (
جل علىتسري أحكام هذه الالئحة   -١  ة.معيمجيع العاملني 
حلقــوق املكتســبة للعمــالحكــام هــذه  أل  ختــال    -٢ ل  ، وتعتــرب هــذه الالئحــة مكملــة لعقــود العمــالالئحــة 

 .هذه احلقوقض مع  يتعار فيما ال  
  .نص على ذلك يف عقد العمل، وتتعاقد اجلمعية العامل هذه الالئحة عند التطلع   -٣

  ) ٤مادة (
ا  للجمعية إصدار قرارات وزحي -١   دفضـل مبـا هـو وار أعطى مبوجبها العمـال حقوقـاً  ي، وسياسات خاصة 

 .يف هذه الالئحة
لعامــل  إضــافية مبــا ال ينــتقص مــن حقــوق ا  كامــاً ، وأحشــروطاً الالئحــة    تضــمني هــذهاحلــق يف    جمعيــةلل  -٢

  اإلضـافات، وال تكـون هـذه  هلـ  ، والئحتـه التنفيذيـة والقـرارات الصـادرة تنفيـذاً املكتسبة مبوجب نظام العمـل
فذة  أو  .االجتماعيةاعتمادها من وزارة املوارد البشرية والتنمية  بعد   إالالتعديالت 
، والقـرارات  ةوالئحتـه التنفيذيـ  العمـل،حكام نظـام  أض مع  يتعار ئحة  هذه الال إىلضافتة إكل نص يتم   -٣

  به.عتد ي، يعتري بطالً وال لهالصادرة تنفيذاً  
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  الفصل الثاين 
  التوظيف 

  ) ٥مادة (
ــ يف املنشـــأة مـــا    ويراعـــى عنـــد التوظيـــف  معينـــة،ومواصـــفات    مســـميات،العمـــال علـــى وظـــائف ذات    فيوظـ
  :يلي
  سية.  عودي اجلنأن يكون طالب العمل س  -١
  .يةوظبفة من قبل اجلمعأن يكون حائزاً على املؤهالت العلمية واخلربات املطلوبة لل  -٢
  الوظيفة.ت شخصية تتطلبها  مقابال أوأن جيتاز بنجاح ما قد تقرره املنشأة من اختبارات    -٣
  أن يكون الئقاً طبياً مبوجب شهادة طبية من اجلهة اليت حتددها املنشأة.  -٤
)  ٣٣، ()٣٢، ()٢٦حكـام الـواردة يف املـواد (ألاغـري السـعودي وفقـاً للشـروط و ًءا توظيـف  وز اسـتثناجي -٥

  .من نظام العمل
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  الفصل الثالث
  عقد العمل 

  ) ٦مادة (
للغــة العربيــة عــد مــن  وفقــاً للنمــوذج املوحــد امل  ،يــتم توظيــف العامــل مبوجــب عقــد عمــل حيــرر مــن نســختني 

يف ملــف خدمتــه لــدى    األخــرىتســلم إحــدامها للعامــل وتــودع    ،يــةمعتمــد لــدى اجللنمــوذج املعا  أو،  الــوزارة
  نـــهاصـــلي، وعنو األ  نـــها، وعنو وجنســـيته  واســـم العامـــل  اســـم صـــاحب العمـــل،يتضـــمن العقـــد  ، حبيـــث  املنشـــأة
إذا  ، ومــا  اعليهـيتفـق    أخـرىامتيـازات    ، وأيعليـهساسـي املتفـق  األ  األجـر، و نـهامك، و ، ونـوع العمـلاملختـار

،  تفـــاق عليهـــاالامت    إذا، ومـــدة التجربـــة  أو ألداء عمـــل معـــني،  ري حمـــدد املـــدةغـــ  أو،  املـــدة  قـــد حمـــددكـــان الع
ريخ مب ت ضرورية،  اشرة العملو أن    علـىجانـب اللغـة العربيـة    إىل  أخـرىوجيوز حترير العقد بلغـة    وأي بيا

  عريب هو املعتمد دوماً.يكون النص ال
  ) ٧مادة (

الــذي ال يباشــر  عقــد العامــل    إلغــاء، حيــق للجمعيــة  مــلالعالعمــل ملباشــرة  عقــد    احملــدد يف  عــاة التــاريخامــع مر 
م  مهام عمله دون عذر مشروع خالل   ريـخ  سبعة أ التعاقـد  كـان    إذاالعقـد بـني الطـرفني  التوقيـع علـى  مـن 

ريخ قدومه للمملكة   أوداخل اململكة  مت    اململكة.اخلارج كان التعاقد مت    إذامن 
  ) ٨(  مادة

مكــان آخــر يقتضــي    إىلصــلي  األللجمعيــة نقــل العامــل بغــري موافقتــه كتابــة مــن مكــان عملــه    وزال جيــ  -١
  .تغيري حمل إقامته

ثالثـني يومـاً يف السـنة    تتجـاوزالضـرورة الـيت قـد تقتضـيها ظـروف عارضـة وملـدة ال   حاالتللجمعية يف  -٢
ن تتحمــل اجلمعيــة  أ، علــى  تــهقاشــرتاط مواف  دون   عليــهتكليــف العامــل يف مكــان خيتلــف عــن املكــان املتفــق  

  املدة.قامته خالل تلك  انتقال العامل وإ تكاليف
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  الفصل الرابع
  اإلركاب

  ) ٩مادة (
  :  التاليةافراد اسرته وفق الضوابط   أو، مبصروفات إركاب العامل  االلتزام يتحدد

 .يف عقد العمل عليهتفق  يوفق ما  التعاقد،عند بداية    -١
جعند مت  -٢  يف عقد العمل.  عليه، وفق ما يتفق ازته السنويةتع العامل 
 العمل.) من نظام ١ربعون) فقرة (األطبقاً ألحكام املادة (  العامل،عند انتهاء خدمة   -٣
بلده يف حالـة عـدم صـالحيته للعمـل خـالل فـرتة التجربـة    إىلعودة العامل    تكاليفال تتحمل اجلمعية   -٤
ــروع  إذا رغـــب يف العـــودة  أو  / ــة ارتكابـــه خمالفـــة أد  أو  دون ســـبب مشـ ــرار    إىلت  يف حالـ ــب قـ ترحيلـــه مبوجـ

  قضائي.حكم  أو  ،إداري
  ) ١٠مادة (

مــع مراعــاة أحكــام املــادة (الثامنــة واخلمســون) مــن نظــام العمــل يســتحق العامــل الــذي يــتم نقلــه مــن مكــان  
يمـون معـه يف  م شـرعاً ممـن يقمكان آخر يقتضي تغيري حمل إقامته نفقات نقله ومن يعـوهل إىلصلي ألاعمله 

  على رغبة العامل.  يكن النقل بناءً ، ما مل تهممع نفقات نقل أمتع اإلركابيخ النقل مبا فيها نفقات  ر 
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  الفصل اخلامس 
  التأهيلو التدريب  
  ) ١١مادة (

كــان مكــان    إذاو   تكــاليفتــدريب العــاملني الســعوديني كافــة ال  أو،  مــل املنشــأة يف حــال قيامهــا بتأهيــلتتح
لدر يب والتأهيــل يف  التــدر  جــة الــيت  غــري الــدائرة املكانيــة للجمعيــة تــؤمن تــذاكر الســفر يف الــذهاب والعــودة 

  تصـرف للعامـل بـدالً   أو،  شـة مـن مأكـل ومسـكن وتـنقالت داخليـةوسـائل املعي حتددها اجلمعية كمـا تـؤمن
  .عامل طوال فرتة التدريب والتأهيلر العنها، وتستمر يف صرف أج

  ) ١٢ادة (م
ثبـت يف التقـارير الصـادرة عـن    إذاالتأهيـل مـن غـري العـاملني    أوأن تنهي عقد التـدريب   جمعيةجيوز لل أوالً:

 مفيدة.برامج التدريب بصورة   إكمالقدرته على  أوالتأهيل عدم قابليته    أواجلهة اليت تتوىل التدريب  
  أو  ،التـــدريب  اءـــإحلـــق يف  وصـــيه ا  أو،  وليـــه  أو  ،اخلاضـــع للتـــدريب مـــن غـــري العـــاملني  أوللمتـــدريب  نيـــاً:  
قدرتـه علـى    أوالتأهيـل عـدم قابليتـه    أوثبت يف التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتـوىل التـدريب   اإذ، التأهيل
 مفيدة.برامج التدريب بصورة   إكمال
بــذلك قبــل    راآلخــالعقــد إبــالغ الطــرف    اءــإالطــرف الــذي يرغــب يف    لــىويف كــال احلــالتني جيــب علثــاً:  
ريخ التوقف عن التدريب  األقلعلى  أسبوع   والتأهيل.من 
  أومـدة التـدريب    إكمـالبعـد    لـديها،للتأهيل من غـري العـاملني  اخلاضع    أون تلزم املتدرب  أللجمعية  رابعاً: 
 التأهيل.  أو، أن يعمل لديها مدة مماثلة ملدة التدريب  التأهيل

  أوالتـدريب    تكـاليفا بـدفع  غري العاملني لـديه  اخلاضع للتدريب من أوللجمعية أن تلزم املتدرب خامساً: 
 بعضها. أويف حالة رفضه العمل املدة املماثلة بنسبة املدة املتبقية   حتملتها، أوالتأهيل اليت 

  ) ١٣مادة (
ل  التأهيــ  أومــدة التـدريب    إكمـال، بعــد  التأهيـل  أو،  عيـة أن تشــرتط علـى اخلاضــع التـدريبجيـوز للحم:  الً أو 

مج التـدريب  ثااملـدة املم تتجـاوز أن يعمل لديها مدة ال   إذا،  امـلالع  هالتأهيـل الـذي خضـع لـ  أولـة ملـدة بـر
كانــت املــدة املتبقيــة    إذا،  مــدة العقــد يف العقــود حمــددة املــدةقــي    أو،  املــدة  ةحمــدد  العمــل غــري  دو عقــ  تانــك

مج  أقلمن عقد العمل    التدريب.من املدة املماثلة ملدة بر



 

١٠ 
  

هيــل    أن   ة: جيــوز للجمعيــنيــاً  ف التــدريب الــيت حتملتهــا  ه بــدفع تكــاليإلزامــ، مــع  تــدريب العامــل  أوتُنهــي 
  :  التالية االتاحلبنسبة منها وذلك يف   أواجلمعية 

 مشروع.التأهيل قبل املوعد احملدد لذلك دون عذر   أو التدريب، اءإقرر العامل    إذا  -١
ثمـــانون) مـــن نظـــام العمـــل عـــدا  املـــادة (ال  الـــواردة يف  االتاحلـــ  إحـــدىق  خ عقـــد عمـــل العامـــل وفـــســـفمت    إذا

 التأهيل. أوفرتة التدريب  أثناء) منها ٥الفقرة (
مــن نظــام    الــواردة يف املــادة (احلاديــة والثمــانون)  االتاحلــتركــه لغــري    أو  العمــل،اســتقال العامــل مــن    إذا  -٢

 التأهيل. أوفرتة التدريب  أثناءالعمل 
ــلثـــاً  إذا  منهـــا    أوالتأهيـــل الـــيت حتملتهـــا اجلمعيـــة    أوالتـــدريب    تكـــاليفع  العامـــل بـــدف  إلـــزاموز للجمعيـــة  : جيـ

مـن نظـام العمـل قبـل    الـواردة يف املـادة (احلاديـة والثمـانون)  االتاحلـغـري  تركـه لأو ، استقال العامل من العمل
  التأهيل. أوالتدريب    انتهاءها اجلمعية بعد  تانتهاء مدة العمل اليت اشرتط 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١١ 
  

  سادس الفصل ال
  األجور

  ) ١٤مادة (
مج محايـة  عليهـترتيبات ينص    أو،  تمع مراعاة أي إجراءا لعملـة الر   األجـورا بـر مسيـة  تـدفع أجـور العمـال 

ت العمال عن طريق البنوك املعتمدة يف اململكة ،للبالد يف مواعيد استحقاقها   . وتودع يف حسا
  ) ١٥مادة (

اية ااملستحقة العاة اإلضافيلساعات أجور اتدفع    .يفلشهر الذي مت فيه التكلمل يف 
  ) ١٦مادة (

  .عطلة رمسية يتم الدفع يف يوم العمل السابق أو،  يةاألسبوعيوم الراحة  األجوردفع يوم افق  و   إذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٢ 
  

  الفصل السابع
  األداء تقارير  
  ) ١٧مادة (

الــيت    للنمــاذجوفقــاً  العــاملني    ميــع األقــل جل، مــرة كــل ســنة علــى  دوريــةبصــفة    األداءتقــارير عــن    معيــةتعــد اجل
    التالية:تتضمن العناصر تضعها لذلك على أن 

  ).(الكفاءة إتقانهاملقدرة على العمل ودرجة   -١
  املنشأة.نه مع رؤسائه وزمالئه وعمالء و اسلوك العامل ومدى تع  -٢
    املواظبة.  -٣

  ) ١٨مادة (
ــيم أداء العامـــل ــددها    يقـ لتقـــديرات الـــيت حتـ ــر  ــى  يف التقريـ ــة علـ ــن مخســـة  ن يأاجلمعيـ ــاس مـ ــك قيـ تبـــع يف ذلـ

ت   .مستو
  ) ١٩مادة (

مـل بصـورة  خيطـر العا، و علـى أن يعتمـد مـن (صـاحب الصـالحية)يُعد التقرير مبعرفـة الـرئيس املباشـر للعامـل  
يف هــذه    عليهـاالـتظلم املنصـوص    وحيـق للعامـل أن يـتظلم مــن التقريـر وفقـاً لقواعـد ،  مـن التقريـر فـور اعتمـاده

  .ةالالئح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٣ 
  

  الفصل الثامن
  ات و العال
  ) ٢٠مادة (

 .جمعيةللاملايل ضوء املركز حتديد نسبتها على  يتم  ،  ات سنويةو جيوز للجمعية منح العاملني عالأوالً:  
ســط علــى  مســتوى متو مــىت حصــل يف تقريــره الــدوري علــى    عــالوةالســتحقاق  يكــون العامــل مــؤهالً النيــاً:  
ل، وذلــك  اجلمعيــةمــوذج الــذي تضـعه  نيف ال  األقـل ريـخ التحاقــه  مــن    أو،  عمــلبعــد مضـي ســنة كاملــة مــن 

 السابقة. عالوةالريخ حصوله على 
    لضوابط اليت تضعها يف هذا الشأن.استثنائية وفقاً ل عالوةمنح العامل   معيةجيوز إلدارة اجللثاً: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٤ 
  

  الفصل التاسع
  الرتقيات 

  ) ٢١مادة (
ومسميات الوظـائف وفقـاً ملـا جـاء يف دليـل التصـنيف    ،ياً لوظائفها حتدد فيه عدد وظيفتضع اجلمعية سلماً 

  مــؤهالً يكــون العامــل  ، وبدايــة أجرهــا فيــه و عودي ودرجــة كــل وظيفــة وشــروط شــغلهاوالتوصــيف املهــين الســ
  :التاليةوظيفة أعلى مىت توفرت فيه الشروط  إىلللرتقية  

 .األعلىوجود الشاغر يف الوظيفة    -١
  إليها.توافر مؤهالت شغل الوظيفة املرشح للرتقية    -٢
  .آخر تقرير دوري املتوسط يفمستوى فوق حصوله على   -٣
 الصالحية.موافقة صاحب    -٤
  .للضوابط اليت تضعها يف هذا الشأن وفقاً  ،  نشأة منح العامل ترقية استثنائيةوجيوز إلدارة امل  -٥

  ) ٢٢ة (ماد
  :كاآليتإن املفاضلة للرتقية تكون  أعلى يف أكثر من عامل فتوافرت شروط الرتقية لوظيفة   إذا
 .ترشيح صاحب الصالحية  -١
 .احلاصل على تقدير أعلى  -٢
 .كثردورات تدريبية أ أوشهادات علمية أعلى احلاصل على   -٣
 .خربة عملية مبجال عمل اجلمعية األكثر  -٤
جلمعيةيف الع األقدمية  -٥   .مل 
  
  
  
  
  
  
  



 

١٥ 
  

  الفصل العاشر 
  داباالنت

  ) ٢٣مادة (
  :  مقر عمله تلتزم اجلمعية مبا يلي مت انتدب العامل ألداء عمل خارج  إذا 
  ه.ما مل يتم صرف مقابل هلا مبوافقت تؤمن للعامل وسيلة النقل الالزمة  -١
قيمــة    معيــةمل تؤمنهــا لــه اجل  ذلــك مــا  إىل، والطعــام ومــا  تكــاليف الــيت يتكبــدها للســكنللعامــل مقابــل ال  -٢

 .عامللالنتداب حسب درجة ال مياليو البدل 
الـــيت تضـــعها املنشـــأة يف هـــذا  وفقـــاً للفئـــات والضـــوابط    االنتـــدابات يف قـــرار  االلتزامـــتلـــك  حتـــدد  وجيـــب أن  

وقــت عودتــه وفــق املــدة    إىل، ويكــون احتســاب تلــك النفقــات مــن وقــت مغــادرة العامــل ملقــر عملــه  الشــأن 
  اجلمعية.قبل   من احملددة له

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٦ 
  

  دي عشر احلا  الفصل
  املزا والبدالت 

  ) ٢٤مادة (
وجيـوز    ، عقـد العمـليفنـص علـى ذلـك    إذا،  ن اجلمعية لعماهلـا السـكن املناسـب، وكـذلك وسـيلة النقـلتؤم

  .تقدمي أن تدفع اجلمعية للعامل بدل سكن، وبدل نقل  النص يف عقد العمل على
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٧ 
  

  الفصل الثاين عشر 
م وساعات العمل    أ

  ) ٢٥مادة (
م يف    -١ م العمـــل ســـتة أ ل  جـــر كامـــ  يةاألســـبوعويكـــون يـــوم اجلمعـــة هـــو يـــوم الراحـــة    األســـبوعتكـــون أ

ـــذا    -بعـــد إبـــالغ مكتـــب العمـــل املخـــتص    -وجيـــوز للمنشـــأة    العمـــال،جلميـــع   ــتبدل  ــبعاليـــوم  أن تسـ ض  لـ
م   م اا أن متكــعليهــو ،  األســبوععماهلــا أي يــوم مــن أ   ، وال جيــوز تعــويض يــوملدينيــةنهم مــن القيــام بواجبــا

 .ية مبقابل نقدياألسبوعالراحة  
ــ  -٢ ــون سـ ــل (اتكـ ــاعات  ٨عات العمـ ــل يوميـــاً ختفـــض  ) سـ ــ٦(  إىلعمـ ــاعات يوميـ ــهر رمضـــان  ) سـ اً يف شـ

  .للعمال املسلمني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٨ 
  

  الفصل الثالث عشر 
  اإلضايف العمل  

  ) ٢٦مادة (
لعمـل يف ح -١ تصـدره اجلهـة    إليكـرتوين  أوتكليـف كتـايب    ك مبوجـبيـتم ذلـ اإلضـايفالة تكليف العامـل 

ـا العامــل وعـدد  اإلضـافياملسـئولة يف املنشـأة يبـني فيـه عــدد السـاعات   مة املكلـف  الالزمـة لـذلك وفــق    األ
 .) من نظام العمل١٠٦املادة (  عليهما نصَّت  

ــاعات ال  -٢ ــن سـ ــل عـ ــدفع املنشـــأة للعامـ ــل  تـ ــر ااإلضـــافيعمـ ــوازي أجـ ــراً إضـــافياً يـ إليـــه  لســـاعة مضـــافاً  ة أجـ
  .ن أجره األساسي) م٪٥٠(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٩ 
  

  الفصل الرابع عشر 
   اإلداري التفتيش  
  ) ٢٧مادة (

وعلـــى العمـــال    ،املخصصـــة لـــذلك  األمـــاكنمواقـــع عملهـــم وانصـــرافهم منهـــا مـــن    إىليكـــون دخـــول العمـــال  
  .مىت طلب منهم ذلكري) داإلا(التفتيش    متثال للتفتيشالا

  ) ٢٨ادة (م
ن يثبت حضورهيللجمعجيوز     .حدى الوسائل املعدة هلذا الغرض، وانصرافه  ة أن تلزم العامل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٠ 
  

  الفصل اخلامس عشر 
    اإلجازات

  ) ٢٩(  مادة
جــر كامــل ال    -١ ا عــن وايســتحق العامــل عــن كــل ســنة مــن ســنوات اخلدمــة إجــازة ســنوية  حــد  تقــل مــد

وللعامـل بعـد    بلغت خدمته مخس سنوات متصـلة،  إذاماً  عن ثالثني يو مدة ال تقل    إىل، تزاد  وعشرون يوماً 
  .دة اليت قضاها من السنة يف العملموافقة اجلمعية احلصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة امل

  .ذلكأكثر من   السنوية  اإلجازةتفاق يف عقد العمل على أن تكون مدة  الاجيوز    -٢
  ) ٣٠مادة (

  : عياد واملناسبات وفق ما يلياأل جر كامل يفللعامل احلق يف إجازة  
م مبناســبة عيــد الفطــر املبــارك تبــدأ مــن    -١ مضــان املبــارك حســب  شــهر ر مــن    ٢٩التــايل ليــوم    اليــومأربعــة أ

  .تقومي أم القرى
م مبناسبة عيد   -٢   . ةمن يوم الوقوف بعرف املبارك تبدأ األضحىأربعة أ
  .ل امليزان)أو لمملكة (لالوطين  اليوميوم واحد مبناسبة    -٣
م هـــذه    إذاو  م تلـــك  األســـبوعمـــع الراحـــة    اإلجـــازاتتـــداخلت أ ية يعـــوض العامـــل عنهـــا مبـــا يعادهلـــا قبـــل أ

م إجــازة أحــد العيــدين مــع إجــازة    إذاأمــا    بعــدها،أو   اإلجــازات الــوطين فــال يعــوض العامــل    اليــومتــداخلت أ
  عنه.

  ) ٣١(  مادة
جر   :التالية االتاحلكامل يف   حيق للعامل احلصول على إجازة 

م عند زواجه  -١   .مخسة أ
م يف حالة والدة مولود لهثال  -٢   .ثة أ
م يف حالة وفاة زوجة العامل    -٣   .فروعه أوأحد أصوله    أومخسة أ
م يف حالة وفاة زوج ا -٤ جـر إن كانـت  متديـدها دون أ  يف، وهلـا احلـق  لعاملة املسـلمةأربعة أشهر وعشرة أ

قي إجازة العدةالا، وال جيوز هلا  محلهاضع ت ىتحامًال ح   .املمنوحة هلا بعد وضع هذا احلمل  ستفادة من 
  املسلمة.مخسة عشر يوماً يف حالة وفاة زوج العاملة غري   -٥

ئق املؤيدةوللمنشأة احلق يف طلب     إليها.املشار   حاالتلل  الو



 

٢١ 
  

  ) ٣٢مادة (
، ويعـــد عقـــد العمـــل  جـــر يتفقـــان علـــى حتديـــدهادون أبـــازة  للعامـــل مبوافقـــة املنشـــأة احلصـــول علـــى إجـــجيـــوز  

  امل يتفق الطرفان على خالف ذلك.فيما زاد على عشرين يوماً م  اإلجازةموقوفاً خالل مدة  
  ) ٣٣(  مادة

لــديها  مرجــع طــيب معتمــد    أويســتحق العامــل الــذي يثبــت مرضــه بشــهادة طبيــة صــادرة عــن طبيــب املنشــأة  
ــنة الواحــــدة  إجــــا ــية خــــالل الســ ريــــخ  يت  لــــوازات مرضــ ــيةأو تبــــدأ مــــن  نــــت هــــذه  أكا  ، ســــواءً ل إجــــازة مرضــ

  التايل:، وذلك على النحو  متصلة أم منقطعة اإلجازات
  .جر كامل األوىلالثالثون يوماً   -١
ع   التاليةالستون يوماً   -٢  .األجربثالثة أر
 .ملرضيةه السنوية  تجاز إيف وصل   وللعامل احلقأجر،  تلي ذلك بدون  ثون يوماً اليتالثال  -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٢ 
  

  الفصل السادس عشر 
  الرعاية الطبية 

  ) ٣٤مادة (
لتــأمني ،  التعــاوين، وفــق ملــا يقــرره نظــام التــأمني الصــحي   علــى مجيــع العــاملني لــديها صــحياً تقــوم اجلمعيــة 

امــة  عاملهنيــة لــدى املؤسســة ال  اإلخطــارني يف فــرع  العــامل  ع مجيــ  نشــرتاك عــال، كمــا تقــوم التنفيذيــة  والئحتــه
  .وفقاً ملا يقرره نظامها االجتماعية للتأمنيات
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  عشر   بعالفصل السا
ملرأة أ    حكام خاصة 

  ) ٣٥مادة (
  ربعـة أسـابيع ، حبيـث تبـدأ حبـد أقصـى  عهـا كيفمـا تشـاءللمرأة العاملـة احلـق يف إجـازة وضـع ملـدة عشـرة توز 

بشــهادة طبيـــة    أواجلهــة الطبيــة املعتمــدة لــدى املنشــأة    ةبــل التــاريخ املــرجح للوضــع وحيــدد التــاريخ بواســطق
  لوضعها.  التالية األسابيع ، وال جيوز تشغيل املرأة العاملة خالل مصدقة من جهة صحية

جــر كامـــل  ، فللعاملــة احلــق يف إجــازة  تياجــات اخلاصــةحالامــن ذوي    أو،  يضويف حالــة إجنــاب طفــل مــر 
  .ملدة شهر دوم أجر  اإلجازةمتديد  هلا، و ضع شهر واحد بعد انقضاء إجازة الو ملدة  

  ) ٣٦مادة (
ــةحيـــق للمــــرأة العاملــــة يف اجل خــــذ بقصــــد إرضــــاع    معيـ عنــــدما تعــــود مزوالــــة عملهـــا بعــــد إجــــازة الوضـــع أن 

  عـالوة، وذلـك  الواحـد   اليـومجمموعها على السـاعة الواحـدة يف  ، ال تزيد يف  اسرتاحةفرتات  أوفرتة  مولودها
ــةالفــرتات مــن ســاعات العمــل    أو،  لعمــال، وحتســب هــذه الفــرتةع اجلميــ  منوحــةة الراحــة املعلــى فــرت  ،  الفعلي

ريخ الوضع  وذلك ملدة أربعة ، وجيـب علـى املـرأة  األجـر، وال ترتتب على ذلـك ختفـيض  وعشرين شهراً من 
ـا مـن إجــازة الوضـع إشـعار صـاحب ال ،  ســرتاحةالافـرتات تلـك    أوعمـل كتابــة بوقـت فـرتة  العاملـة بعـد عود

  فـرتات الرضـاعة علـى ضـوء ذلـك حسـب مـا ورد يف  أو، وحتـدد فـرتة  لى ذلك الوقـت مـن تعـديلطرأ عوما ي
  .الالئحة التنفيذية لنظام العمل
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  الثامن عشر الفصل  
  الواجبات واحملظورات 

  ) ٣٧(  مادة
  واجبات اجلمعية
  يلي:تلتزم اجلمعية مبا 

فعــل ميــس    أوكــل قــول  متنــاع عــن  الاومصــاحلهم و م  هلحــوا  معاملــة عماهلــا بشــكل الئــق يــربز اهتمامهــا  -١
  كرامتهم.  أودينهم  

  .ا وفقاً لعقد العملعليهالوظيفة املعني  وصفاطالع العامل على   -٢
لتفتـــيش    -٣ ــة كـــل مهمـــة تتعلـــق  ــات املختصـ ــة و   أوأن تســـهل ملـــوظفي اجلهـ ن  علـــى حســـ  شـــرافاإلاملراقبـ

  تضاه.ة مبقلصادر لعمل واللوائح والقرارات اتطبيق أحكام نظام ا
مراعــاة مــا تقضــي بــه  العــرف مــع    أوأن تــدفع للعامــل أجرتــه يف الزمــان واملكــان اللــذين حيــددمها العقــد    -٤

  بذلك.اخلاصة   األنظمة
  .مل كان له احلق يف أجر مدة املنع صاحب الع إىلراجع  العمل سببمنع العمل عن   إذا-٥
  أماكن العمل.  إىل نظاماً  أو مادة حمظورة شرعاً  تشديد املراقبة بعدم دخول أي  -٦

  ) ٣٨مادة (
  :واجبات وحمظورات العمال

  :يتاليلتزم العامل 
ــا يف اجلمعيــة    االطــالع  -١ مــةعلــى اللــوائح املعمــول  ، لضــمان انســجام عملــه مــع اجلمعيــة وعــم  وبعنايــة 

  فيها.مبا جاء  اإلخالل
لعمــل مــا مل يكــن فيهــا مــا خيــالف  لعاملتامــر  و ألاو   لتعليمــاتفظــة علــى مواعيــد العمــل والتقيــد احملا  -٢ قــة 

  .ما يعرض للخطر أوالعامة  اآلداب  أونصوص عقد العمل  
، مــع إجنازهــا علــى الوجــه املطلــوب حتــت إشــراف  اهاملعرفــة التامــة مبهــام وواجبــات الوظيفــة الــيت يشــغل  -٣

  اته.الرئيس املباشر ووفق توجيه
دم  ممتلكــــات اجلمعيــــة وعــــا وعلــــى  عليهــــظــــة  حملاففه وااملوضــــوعة حتــــت تصــــر   واآلالت  ألدواتالعنايــــة   -٤

  .الشخصية األغراضاستخدامها يف 
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  النظام.حبسن السرية والسلوك وطاعة رؤسائه واحلرص على إرضاء العمالء يف حدود    االلتزام  -٥
ـــدد ســـالمة العامـــل والعمـــل  ت الطارئـــالتقـــدمي كـــل العـــون واملســـاعدة يف احلـــا  -٦ ن يشـــرتط  أدون  ة الـــيت 

  .ياً إضاف أجراً لذلك  
  .ختلفة دزن تفويض ممن له الصالحيةامل  اإلعالم وسائل ربمتناع عن إدالء أي تصريح عالا  -٧
جلمعية  األسراراحملافظة على   -٨   .علمه بسبب أعمال وظيفته  إىلسرار تصل  أأية   أو اخلاصة 
جلمعية بغرض حتقيق ربح متناع عن استغالالا  -٩   .ةجلمعيساب امنفعة شخصية على ح  أول عمله 

ي حال من إعدم    -١٠   األحوال.فشاء أسرار املستفيدين من اجلمعية 
  األكثــرأســبوع علــى  حمــل إقامتــه خــالل    أو  االجتماعيــةإخطــار اجلمعيــة بكــل تغيــري يطــرأ علــى حالتــه    -١١

ريخ حدوث     التغيري.من 
  .مل من غري عمال اجلمعية وعمالئهازائرين يف أماكن الع  عدم استقبال  -١٢
، أوطلب    أو  قبول،دم ع -١٣ ي صـفة كانـت    أخـرىأشياء    أو  مبالغ،  أو  عمالت،  أو  مكافآت،  هدا

  .مبناسبة قيامه بواجباته الوظيفية
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  عشر   تاسعالفصل ال
     االجتماعية اخلدمات  

  ) ٣٩مادة (
  : التاليةات تلتزم اجلمعية بتقدمي اخلدم

 الصالة.إعداد مكان ألداء    -١
 الطعام. لتناول  ن اد مكإعدا  -٢
عاقـة الـيت متكـنهم  إلا، واملرافق التيسريية الضرورية للعمـال مـن ذوي  فر اجلمعية املتطلبات، واخلدماتتو  -٣

 العمل.ا يف الالئحة التنفيذية لنظام عليهشرتاطات املنصوص الامن أداء أعماهلم حبسب 
 .املتبعة داخل اجلمعية  روطللش قاً وز للجمعية منح العاملني سلفة نقدية بدون فوائد وفجي  -٤
  ٪٢٠ات الدور التابعة هلا بنسبة  العاملني على اشرتاك ألبناءجيوز للجمعية منح خصومات    -٥
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  العشرون الفصل  
  ضوابط سلوكيات العمل 

  ) ٤٠مادة (
 : التاليةوفق الضوابط    الرجو   يها نساءد ات زي العاملني لضع تنظيم الشرتاط و جيوز للجمعية  

  الشريعة.حكام  أيتعارض مع  الأ  -١
  .سب مع مهام العامل يف مكان العملأن يكون مبنظر مهين الئق يتنا  -٢
  .أن يكون حمتشم وغري شفاف  -٣
ت  -٤   .شرتاطاتالااملرتتبة على خمالفة    وضع العقو
جلمعيـــــة و   االشـــــرتاطاتتلـــــك    إعـــــالن   -٥ تكفـــــل علـــــم    أخـــــرىأي وســـــيلة  علـــــى حـــــدة يف مكـــــان ظـــــاهر 
لعلم  هلا  اضعنياخل   .احكامها وإقرارهم 
جلمعيـــة    -٦   االجتماعيـــة  اإلســـالمية واألعـــرافمبقتضـــيات أحكـــام الشـــرعية    االلتـــزامعلـــى مجيـــع العـــاملني 

  .اآلخريناملرعية يف التعامل مع 
  اخللــوة بــنيالــيت متنــع    ن تتخــذ كــل التــدابريأ، وعلــى اجلمعيــة  خــراآلوة مــع اجلــنس  ميتنــع علــى مجيــع اخللــ  -٧
  .نسني داخل اجلمعيةاجل
ي شـــكل مـــن أشـــكال  متنـــاع عـــن  الاعلـــى مجيـــع العـــاملني    -٨   أو،  ســـاءة اجلســـديةإلا  أو،  اإليـــذاءالقيـــام 

  أو،  احلريــة  وأ،  الســمعة  أو،  ينــال مــن الكرامــة  أو،  أي موقــف خيــدش احليــاء  ختــاذ  أو،  حيائيــةاإل  أو،  القوليــة
حىت لو كـان ذلـك علـى سـبيل املـزاح،    ؛شروعةغري معالقة    إىلإجبار أي شخص   أو، يقصد منه استدراج

  اءاتجـر اإلأن تتخذ كل الرتتيبـات، و   وللمنشأة  ،أخرىي وسيلة تواصل   أو، وذلك عند التواصل املباشر
  الالزمة لتبليغ مجيع العاملني بذلك.و   الضرورية

  ) ٤١مادة ( 
  أو،  االسـتغالل، ومجيـع أشـكال  سـلبيةال  أو،  اإلجيابيـةسـاءة  إلاممارسـات  ، مجيـع  اإليـذاءترب مـن قبيـل  يع -١

ــراء  أو،  االبتـــزاز ــواءً   أو،  اإلغـ ــع يف مكــــان  جنســـية  أو،  يةســـفن  أو،  أكانـــت جســــدية  التهديــــد؛ سـ ؛ والــــيت تقـ
قبـل عامـل    مـن  أو،  مـن قبـل العامـل علـى صـاحب العمـل  أو،  مل مـن قبـل صـاحب العمـل علـى العامـلالع

علــى ذلــك يف حكــم    والتســرت،  ســاعدةامل  ربوتعتــد يف مكــان العمــل،  علــى أي شــخص موجــو   أو  آخــر،علـى  
 اإليذاء.
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سـتخدام أي وسـياملقصـود يف الفقـرة السـابق  اإليـذاءيعترب مـن قبيـل   -٢ تصـال  الالة مـن وسـائل  ، مـا يقـع 
لقــــــول ــاتف  أو،  الرســــــم  أو،  اإلحيــــــاء  أو،  اإلشــــــارة  أو،  الكتابــــــة  أو،  ســــــواًء  ــائل    أو،  ســــــتخدام اهلــــ لوســــ

 .من أشكال السلوك الذي يدل على ذلك ي شكل  أو،  األخرى اإلليكرتونية
 ) ٤٢مادة ( 

اجلهــات احلكوميــة    إىل  االلتجــاءيف مكــان العمــل مــن    اإليــذاء  عليــهحبــق مــن وقــع    اإلخــاللمــع عــدم    -١
م عمــل مــن وقــوع  ، حيــق لــه التقــدم بشــكواه للمنشــأة خــالل مــدة أقصــاها مخســاملختصــة عليــه،    اإليــذاءة أ

قــد    اإليــذاءكــان    إذا؛ أمــا  قعــة إيــذاء، التقــدم بــبالغ للمنشــأة بــذلكلــى وااطلــع ع  أولكــل مــن شــاهد    جيــوزو 
ــأة ــاحب املنشـ ــن قبـــل صـ ــع مـ ــا  أو،  وقـ ــلطة فيهـ ــى سـ ــن أعلـ ــة  مـ ــة احلكوميـ لشـــكوى للجهـ ــون التقـــدم  ؛ فيكـ

 .املختصة
مهمتهـا  ، تكـون  املخـتص  املسـؤوليل جلنـة بقـرار مـن  ، تشـكغبـال  أو،  على املنشأة عند تقـدمي شـكوى -٢

دييب املناســب علــى مــن  يقــاع اجلــزاء التــأ  والتوصــية،  األدلــةعلــى    االطــالعو ،  اإليــذاء  تحــاال  التحقيــق يف
م عمل من تلقيها الشكوى خالل وذلك،  ثبتت إدانته  .البالغ أو،  مخسة أ

  ) ٤٣مادة (
كــل مــا جيــري يف حماضــر؛    وتــدون ،  والشــهود،  األطــرافجنــة جلميــع  ع اللمــع مراعــاة مبــدأ الســرية تســتم  -١

اية كل ، والشهود على أقواهلمرافاألط  توقع من  .صفحة، مث توقع من أعضاء اللجنة يف 
مـــن مت    وعلـــى،  أقوالـــه  إىلســـتماع  الا، و تـــرى ضـــرورة اســـتجوابه مـــن العـــاملني  حـــق اســـتدعاء مـــن  للجنـــة  -٢

 .؛ حىت ال يقع حتت طائلة املسؤوليةام اللجنةاستدعاؤه املثول أم
لتفريق بني الشاكي، و املن  ارةأن ترفع توصية إلد لجنةلجيوز    -٣  .فرتة التحقيق  أثناءاملشكو يف حقه  شأة 
يقــاع    ألغلبيــة؛ توصــي اللجنــة  املعتــربة  اإلثبــاتي طريقــة مــن طــرق    اإليــذاءيف حــال ثبــوت واقعــة    -٤

 .ملعتدياجلزاء التأدييب املناسب على ا
ليــــغ  ؛ لتبلمــــدير العــــامكوى لاللجنــــة رفــــع الشــــ  ، وجــــب علـــىيشــــكل جرميــــة جنائيــــة  االعتــــداءكـــان    إذا  -٥

 اجلهات احلكومية املختصة بذلك.
ديبيــة علــى املبلــغ ، توصــي اللجنــة  اإليــذاءيف حــال عــدم ثبــوت واقعــة    -٦ تبــني هلــا أن    إذا؛  يقــاع عقوبــة 

 البالغ كيدي. أو،  الشكوى



 

٢٩ 
  

للجهــات    للجــوءعليــه ا، مــن حــق املعتــدى  وقــع مــن قبــل املنشــأة علــى املعتــديزاء التــأدييب املال مينــع اجلــ  -٧
  احلكومية املختصة.

ديبًيا  على املعتدي  أخرىنظامية  أو،  ال مينع توقيع عقوبة شرعية  -٨  .عليه، من توقيع املنشأة جزاًء 
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  العشرون احلادي و الفصل  
 اءات املخالفات واجلز 

  )٤٤مادة (
ً من اجلزاءات  توجب تس، و اليت يرتكبها العامل األفعالمن   املخالفة هي كل فعل   التايل:أ

، مــع  ا بــه نــوع املخالفــة الــيت ارتكبهــاالعامــل موضــحً   إىلكتــاب توجهــه املنشــأة    وهــو  :الكتــايب  اإلنــذار  -١
 مثلها مستقبالً. إىلالعودة    أو،  فةجزاء أشد، يف حالة استمرار املخال  إىلإمكان تعرضه   إىللفت نظره 

مبـا    األجـراحلسـم مـن    أو،  اليـومي  األجـردود جزء من  يف ح  األجرحسم نسبة من    وهي  :ماليةغرامة  -٢
م يف الشهر الواحد كحد    ومخسة،  يرتاوح بني أجر يوم  .أقصىأ

مـن    نـهاحرم  ، مـع نةلة عمله خالل فرتة معيو اهو منع العامل من مز و :  يقاف عن العمل بدون أجرإال -٣
 .الواحد الشهر   م يفمخسة أ  اإليقاففرتة    تتجاوز أال، على أجره خالل هذه الفرتة

ريخ استحقاقهاملدة أقصا وذلك  :الدورية عالوةال أو، احلرمان من الرتقية -٤  .ها سنة واحدة من 
الرتكابـه املخالفـة مـع    ؛فصـل العامـل بنـاًء علـى سـبب مشـروع وهـو :الفصل من اخلدمة مع املكافأة -٥

اية   .اخلدمةعدم املساس حبقه يف مكافأة 
ــن اخلدمـــ   -٦ ــل مـ ــدو الفصـ ــأةة بـ ــو  :ن مكافـ ــف  وهـ ــأةسـ ــل العامـــل دون مكافـ ــد عمـ ــعار  أو،  خ عقـ   أو،  إشـ

ــن  تعـــويض ــه أي مـ ــ؛ الرتكابـ ــاملنصـــوص    االتاحلـ ــ  ا يفعليهـ ــام العمـ ــن نظـ ــانون) مـ أن  ل، وجيـــب  املـــادة (الثمـ
  جسامة املخالفة املرتكبة من قبله.  مدىالعامل مع نوع و   ىيتناسب اجلزاء املفروض عل

  ) ٤٥مادة (
ــذه الالئحــة-  اجلــزاءاتو ،  املخالفــات  جــداولن املخالفــات الــواردة يف   مــكــل عامــل يرتكــب أ    -امللحــق 

جلزاء املوضح قرين املخالفة اليت     .ارتكبهايعاقب 
  )٤٦مادة (

ملنشـأة  ليهـا يف هـذه الالئحـةعتكون صالحية توقيع اجلزاءات املنصوص  ،  مـن قبـل (صـاحب الصـالحية) 
 .خمالفة جبزاء أخف  ء املقرر ألياجلزاوز له استبدال  جيمن يفوضه؛ و  أو

  )٤٧مادة ( 
ـــا؛ ف  مئـــةيف حـــال ارتكـــاب العامـــل ذات املخالفـــة بعـــد مضـــي   ا علـــى ســـبق ارتكا ال يعتـــرب    نـــهإومثـــانني يومـــً

  .األوىلبت للمرة  ا ارتكأكلفة، و تعد خماعائًدا، و 



 

٣١ 
  

  )٤٨مادة (
من بني اجلزاءات املقـررة يف هـذه    شد األء  يكتفى بتوقيع اجلزا واحد،عند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل 

   .الالئحة
   )٤٩مادة (

كمـــا ال جيـــوز أن يوقـــع علـــى    الفـــة الواحـــدة أكثـــر مـــن جـــزاء واحـــد،ال جيـــوز أن يوقـــع علـــى العامـــل عـــن املخ
م، الواحدة غرامةالعامل عن املخالفة  يقتطـع مـن أجـره أكثـر مـن أجـر    الأو   تزيد قيمتها على أجـر مخسـة أ

م يف   .عليههر الواحد وفاًء للغرامات اليت توقع  الشمخسة أ
   )٥٠مادة (

بعـد إبـالغ العامـل كتابـة    إال،  تتجـاوز عقوبتهـا غرامـة أجـر يـوم واحـد ال توقـع املنشـأة أ مـن اجلـزاءات الـيت  
  ذلك مبوجب حمضر يودع مبلفه اخلاص.أقواله، وحتقيق دفاعه، و  ومساع، إليهات املنسوبة  ملخالف

  )٥١مادة (
ــ ــل  ال جيـ ــان العمـ ــارج مكـ ــر ارتكبـــه خـ ــى العامـــل ألمـ ــزاء علـ ــع أي جـ ــأة توقيـ ــة    إذا  إالوز للمنشـ ــه عالقـ ــان لـ كـ

ملــادة (الثمـــانون) مـــن  حبكـــم ا  اإلخـــالل، وذلــك دون  ســـؤولاملمبـــديرها    أوملنشــأة    أومباشــرة بطبيعـــة عملـــه  
  نظام العمل.

  )٥٢مادة (
ديبًيا عن خمالفة مضي على   ريـخ علـم املنشـأة  أكثـر مـن ثالثـني يومًـ   كشـفهاال جيوز مساءلة العامل  ا مـن 

 ا.أأي من إجراءات التحقيق بش  ختاذ، دون أن تقوم مبرتكبها
   )٥٣مادة ( 

ريخ ثبوت املخالفة أكثر من ثالثني يوًما  إذا،  توقيع أي جزاء على العاملال جيوز للمنشأة   .مضى على 
   )٥٤مادة (

بــالغ العامــل كت الــذي ســوف    واجلــزاء،  ومقــدارها،  ونوعهــامــن جــزاءات،    عليــهقــِع  أو ا  ابــة مبــتلتــزم املنشــأة 
لعلــم  أو،  اإلخطــارامتنــع العامــل عــن اســتالم    وإذا،  يتعــرض لــه يف حالــة تكــرار املخالفــة   أو،  رفــض التوقيــع 

  وينليكـرت إاللربيـد    أو،  الثابـت يف ملـف خدمتـه  املختار  نهالربيد املسجل على عنو  إليه؛ يرسل كان غائباً 
ي مـن هـذه الوسـائل مجيـع    ويرتتب؛  املعتمد لدى املنشأة  أو، الشخصي الثابت بعقد العمل علـى التبليـغ 

ر   .القانونية اآل



 

٣٢ 
  

   )٥٥مادة ( 
ريــخفيهــا نــوع املخالفــة الـــيت ارتكبهــا،    خيصــص لكــل عامــل صــحيفة جـــزاءات، يــدون  ، واجلـــزاء  وقوعهــا  و

 عامل.مة الخد  هذه الصحيفة يف ملف  وحتفظ؛ عليهاملوقع 
   )٥٦مادة ( 

ــا ؛ وفـــق أحكـــام املـــادة (الثالثـــة والســـبعون) مـــن نظـــام  ت املوقعـــة علـــى العمـــال يف ســـجل خـــاصتقيـــد الغرامـ
لنفـع علــى ال، و العمـ يف حالــة  يف املنشــأة؛ و   ماليـةلعمـال مــن قبـل اللجنــة العيكــون التصـرف فيهــا مبـا يعــود 

  .االجتماعيةوزارة املوارد البشرية والتنمية  افقة  يكون التصرف يف الغرامات مبو  ماليةعدم وجود جلنة ع
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  والعشرون   ثاينالفصل ال
  انتهاء اخلدمة

  ) ٥٧مادة (
  :اآلتية االتاحلتنتهي خدمة العامل يف 

  .ء مدة العقد احملدد املدة) انتها١(
  .) استقالة العامل٢(
  من نظام العمل.  )٨٠(  )،٧٥الواردة يف املادتني (  سباباألخ العقد ألحد  فس )٣(
  . ) من نظام العمل٨١دة يف املادة (الوار  االتاحلترك العامل العمل يف  )٤(
  مئـةمـدداً تزيـد يف جمموعهـا عـن    أو) انقطاع العامل عن العمل ملرضه ملدة تزيد عن تسعني يومـا متصـلة  ٥(

ريخ  وعشرين يوماً    .رضيةل إجازة مأو متقطعة خالل السنة الواحدة اليت تبدأ من 
  ويثبت ذلك بتقرير طيب معتمد. عليهعن أداء العمل املتفق    كلياً عجزاً  ) عجز العامل  ٦(
  .وفاة العامل) ٧(

قــــررت عــــدم    أوغــــري الســــعودي    العامــــل  إقامــــة  أوألغــــت الســــلطات احلكوميــــة املختصــــة رخصــــة عمــــل    إذا
 .إبعاده عن البالد  أوجتديدها  

لنسـبة للعمـال٩( ومخسـون سـنة للعـامالت مـامل متتـد مـدة العقـد احملـدد    ومخـس  ) بلوغ العامل سن السـتني 
  .ما وراء هذه السن إىلاملدة  

  ) ٥٨مادة (
  أوشـــعار  إ  أول دون مكافـــأة  خ عقـــد العامـــســـفمـــن نظـــام العمـــل ال حيـــق للجمعيـــة    )٨٠علـــى املـــادة (  نـــاءً ب

  خ:سفلل  هضتر ويشرتط أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معا  اآلتية االتاحليف   إالتعويضه 
لقول    إذا  -١   .بسببه أوالعمل  أثناءالفعل على أحد رؤسائه    أوثبت على العامل اعتدائه 
مل يــراع    أواملشــروعة    األوامــرمل يطــع    أومل يــؤدي العامــل التزاماتــه اجلوهريــة املرتتبــة علــى عقــد العمــل    إذا  -٢

 .ه كتابةإنذار ملني رغم والعالعمل اخلاصة بسالمة ا  -املعلن عنها يف مكان ظاهر- التعليماتعمداً 
لشرف   أوثبت اتباعه سلوكاً سيئاً    إذا  -٣  .واألمانةارتكابه عمالً خمالً 
 .حلاق خسارة مادية مبمتلكات اجلمعيةإثبت على العامل    إذا  -٤
 .على العمل  زوير ليحصلتال إىل ن العامل جلأأثبت   إذا  -٥
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 .فيه يعمل  لعمل الذي األسرارثبت أن العامل أفشى    إذا  -٦
 .ة للحصول على نتائج ومكاسب شخصيةطريقة غري مشروعباستغل مركزه الوظيفي    أنهثبت   إذا  -٧
أكثـر    أوقـة خـالل السـنة التعاقديـة  ) يومـاً متفر ٣٠(  تتجـاوزتغيب العامـل دون سـبب مشـروع ملـدة   إذا -٨
) يومـــاً يف احلالـــة  ٢٠ه (كتـــايب لـــه مـــن اجلمعيــة بعـــد غيابـــ  إنـــذار) يومــاً متصـــلة علـــى أن يســـبق الفصــل  ١٥(

م يف احلالة الثانية١٠عمل (، وبعد انقطاعه عن الاألوىل  .) أ
  ) ٥٩مادة (        

طـار  إخانتهاء عقـد العمـل ضـرورة توجيـه    أوخ العقد  سفحكام نظام العمل لأاليت تتطلب فيها   األحواليف 
  : يراعى ما يلي اآلخرالطرف  إىل
  خطياً. اإلخطارأن يكون    -١
ــتم تأن    -٢ ــليم  يــ ــل    اإلخطــــارســ ــرف املرســ ــع الطــ ــل ويوقــ ــر العمــ ـــهيف مقــ ــار  إليـ ريــــخ    اإلخطــ ــيح  مــــع توضــ

  .االستالم
خبطـــاب    اإلخطـــار  إليـــهرســل  رفـــض التوقيـــع ي  أو  االســتالمعـــن    اإلخطـــار  إليــهامتنــع الطـــرف املوجـــه    إذا  -٣

 .  انه املدون يف ملفهمسجل على عنو 
وقيــع حمضــر مــن شــاهدي حــال مــن زمالئــه  مــع ت  يف حــال عــدم وجــوده خيــرب شــفهياً مبضــمون اخلطــاب  -٤

  .على ذلك
  ) ٦٠مادة (

لعمـل و متنح اجلمعية العامل (بناءً  ريـخ التحاقـه  يـخ  ر على طلبـه) شـهادة خـربة دون مقابـل يوضـح فيهـا 
لعمـــل الــذي كــان يؤديـــه ومهنتــه ومقــدار أجـــره  ا وال جيــوز لصـــاحب العمــل تضـــمني    األخــرينتهــاء عالقتــه 

  مامه.أيقلل من فرص العمل  أومسعة العامل  إىل  يسيء الشهادة ما قد 
  ) ٦١مادة (

اية اخلدمةفمكاتصرف (   : ) حسب ما يليأة 
لعمــل وجــب علــى اجلمعيــة أن تــدفع للعامــ  إذا  -١ ل مكافــأة عــن مــدة خدمتــه حتســب علــى  عالقــة العــام 

نوات  ن الســ، وأجــر شــهر كامــل عــن ســنة مــاألوىلأســاس نصــف شــهر عــن كــل ســنة مــن الســنوات اخلمــس  
عـن أجـزاء السـنة بنسـبة    مكافـأةأساسـاً الحتسـاب املكافـأة ويسـتحق العامـل    األخـري  األجـر، ويتخـذ  التالية
 ه منها يف العمل.اما قض



 

٣٥ 
  

ث املكافأة بعـد خدمـة  ثل  احلايلمل بسبب استقالة العامل يستحق يف هذه  كانت انتهاء عالقة الع  إذا -٢
زادت مـــدة خدمتـــه علـــى    إذا، ويســـتحق ثلثيهـــا  ســـنوات  ن مخـــساليتني وال تزيـــد عـــنتني متتـــال تقـــل عـــن ســـ
بلغـت مـدة خدمتـه عشـر سـنوات    إذاومل تبلغ عشـر سـنوات ويسـتحق املكافـأة كاملـة   متتاليةمخس سنوات 

 .فأكثر
ملكافأة كاملة يف حالة ترك العامل العمـل نتيجـة قـوة قـاهرة خارجـة عـن إرادتـه كمـا تسـتحقها  تستحق ا -٣

ريخ عقد زواجها  لعقد  ت اأ  إذاالعاملة   ريخ وضعها أوخالل ستة أشهر من   .ثالثة أشهر من 
ــه    -٤ ــل الـــذي انتهـــت خدماتـ ــتحقات للعامـ ــد   إالال تصـــرف أي مسـ ــن    بعـ ــى إخـــالء طـــرف مـ حصـــوله علـ

 .من أموال للجمعية عليه، واسرتداد وتسوية ما وبعد تسليم كافة ما لديه من عهد  ،اجلمعية
 .وقوف عن العمل حىت يتبني يف أمرهامل أوال للتحقيق احمل عدم قبول استقالة العامل  -٥
ــى    -٦ ــبوع (علـ ــتحقاته خـــالل أسـ ــرف مسـ ــة العامـــل تصـ ــرانتهـــت خدمـ ــناألكثـ ــاء العالقـــة    ) مـ ــخ انتهـ ريـ

ــكــان العامــل هــو الــذي    اإذ، أمــا  التعاقديــة اته خــالل مــدة ال تزيــد  ه تــدفع مســتحقفيــى العقــد مــن تلقــاء نأ
  .من املبالغ املستحقة على العامل ين مستحق هلاأي د ، وللجمعية حسمعن أسبوعني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٦ 
  

  والعشرون لث  الفصل الثا
  املكافآت 

  ) ٦٢مادة (
دة    إىلوكفــاءة بشــكل يــؤدي  متــنح املكافــآت للعمــال الــذي يثبتــون نشــاطاً وإخالصــاً     الــذين    أونتــاج  الاز

ــؤدون   ــاالً يـ ــافة    أعمـ ــتثنائية إضـ ــد   إىلاسـ ــمن حـ ــة وضـ ــاهلم العاديـ م  ود اخأعمـ ــا ــتحدثون    أوتصاصـ ــذين يسـ الـ
الــذين يقومــون بــدرء    أونتاجيــة  الارفــع الكفــاءة والطاقــة    إىلوتنظيمــات جديــدة يف العمــل تــؤدي    اليبأســ

  .اهلاعم أودفع ضرر حبق املنشأة   أوخطر 
  ) ٦٣مادة (

  :إىلتصنف املكافآت  
  :كاآليت: املكافآت املعنوية  الً أو 

 ارية ، هدا تذكخطاب شكر، شهادات تقدير
  :نياً: املكافآت املادية

  .  ستثنائيةالاات والرتقيات  و الالع  -١
  .ماليةمكافآت   -٢
جر  -٣   .منح إجازة إضافية 

  ) ٦٤مادة (
ــال   ــاحب الصـ ــن صـ ــرار مـ ــآت بقـ ــنح املكافـ ــة وتعمتـ جلمعيـ ــحية  ــارير  تـ ــوص    األداءرب تقـ ــاملنصـ ــذه  عليهـ ا يف هـ

  ليها.عصوص  يف منح املكافآت املن إليهالالئحة أساساً يستند  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٧ 
  

  والعشرون   رابعالفصل ال
  التظلم 

   )٦٥مادة (   
ق  ؛ حيــاهليئــات  أو،  ةالقضــائية املختصـ  أو،  داريــةإالاجلهـات    إىل  االلتجــاءحبـق العامــل يف    اإلخــاللمـع عــدم  

يقــدم  جــزاء يتخــذ يف حقــه مــن قبلهــا، و   أو،  إجــراء  أو،  إدارة املنشــأة مــن أي تصــرف  إىلللعامــل أن يــتظلم  
لتصـــرف،  ارة املنشـــأة خـــالل ثالثـــةإد  ىلإالـــتظلم   ريـــخ العلـــم  م عمـــل مـــن  اء املـــتظلم منـــه، وال  جـــر إلا  أو  أ

م    مخســة  يتجــاوزميعــاد ال    ، يفامــل بنتيجــة البــت يف تظلمــهخيطــر الع، و يضــار العامــل مــن تقــدمي تظلمــه أ
ريخ تقدميه التظلم.   عمل من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٨ 
  

  والعشرون   خلامسالفصل ا
  امية أحكام خت

  )٦٦مادة (
عتمادهــاتنفــذ أحكــام هــذه الالئحــة يف حــق املنشــأة اعتبــ ريــخ إبالغهــا  ؛ علــى أن تســري يف حــق  ارًا مــن 

ا التايل اليومالعمال اعتبارًا من     .إلعال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٩ 
  

  ون عشر وال  سسادالفصل ال
  جدول املخالفات واجلزاءات 

  :) خمالفات تتعلق مبواعيد العمل١( 
  

  ءاجلزا
  م  نوع املخالفة   ) اليومي األجرنسبة احملسومة هي نسبة من (ال 

  ل مرة أو   ين مرة  لث مرة  رابع مرة 

  كتايب   إنذار  ٪٥  ٪١٠  ٪٢٠
ــد احلضــور للعمــل لغ ــة التــأخر عــن مواعي  أو إذندقيقــة دون  ١٥اي

  عمال آخرينأمل يرتتب على ذلك تعطيل  إذاعذر مقبول 
١/١  

  كتايب   إنذار  ٪١٥  ٪٢٥  ٪٥٠
ــة  لتــأخرا ــد احلضــور للعمــل لغاي  أون إذدقيقــة دون  ١٥عــن مواعي

  عمال آخرينأترتب على ذلك تعطيل  إذاعذر مقبول 
٢/ ١  

١٠  ٪١٥  ٪٢٥  ٪٥٠٪  
 ٣٠دقيقـة لغايـة  ١٥كثـر مـن التأخر عن مواعيـد احلضـور للعمـل أ

ــذر مقبــــل  أو إذندقيقــــة دون  ذلــــك تعطيــــل  علــــىمل يرتتــــب  إذاعــ
  عمال آخرينأ

١/٣  

  ٪٢٥  ٪٥٠  ٪٧٥  يوم
 ٣٠دقيقـة لغايـة  ١٥التأخر عن مواعيـد احلضـور للعمـل أكثـر مـن 

عمـال أذلـك تعطيـل  علىترتب  إذاعذر مقبول   أو  إذندقيقة دون  
  آخرين

٤/ ١  

  ٪٢٥  ٪٥٠  ٪٧٥  يوم
 ٦٠دقيقــة لغايــة ٣٠ر عــن مواعيــد احلضــور للعمــل أكثــر مــن التــأخ

ــة دون  ــول  أو إذندقيقـ ــذر مقبـ ــب  إذاعـ ــىمل يرتتـ ــل علـ ــك تعطيـ  ذلـ
  ل آخرينعماأ

١/٥  

 ٦٠دقيقـة لغايـة  ٣٠التأخر عن مواعيـد احلضـور للعمـل أكثـر مـن   ٪٣٠  ٪٥٠  يوم  يومان 
عمـال أذلـك تعطيـل  علىترتب  إذاعذر مقبول   أو  إذندقيقة دون  

  آخرين
١/٦  

  التأخري  دقائقحسم  إىل إلضافة

م  إذنسـاعة دون  علـىتزيـد ملـدة التأخر عـن مواعيـد احلضـور للعمـل   كتايب   إنذار  يوم  يومان   ثالثة أ
عمــال أذلــك تعطيــل  علــىمل يرتتــب  أوعــذر مقبــول ســواء ترتــب  أو

  آخرين
١/٧  

  حسم أجر ساعات التأخر  إىلضافة ال

  
  
  
  
  



 

٤٠ 
  

  ٪١٠  ٪٢٥  يوم
  إنذار
  كتايب

عـذر مقبــول مبــا  أو إذننصـراف قبــل امليعــاد دون الا أوتـرك العمــل 
  دقيقة ١٥ يتجاوزال 

١/٨  
  ر مدة ترك العملسم أجح إىلضافة ال

عـذر مقبــول مبــا  أو إذننصـراف قبــل امليعــاد دون إال أوتـرك العمــل   ٪١٠  ٪٢٥  ٪٥٠  يوم
  دقيقة ١٥ يتجاوز

١/٩  
  عملحسم أجر مدة ترك ال إىلضافة ال

  ٪١٠  ٪٢٥  يوم
  إنذار
  كتايب

بعــد انتهــاء مواعيــد العمــل  إليهــاالعــودة  أوالبقــاء يف أمــاكن العمــل 
  مسبق إذندون  

١/١٠  

م  م  أربعة  أربعة أ م  أ ة نملــــدة يــــوم خــــالل الســــعــــذر مقبــــول  أوكتــــايب   إذنالغيــــاب دون   ان يوم  ثالثة أ
  التعاقدية الواحدة

١/١١  
  الغياب حسم أجر مدة  إىلضافة ال

احلرمان 
  أوالرتقيات 
ملرة  العالوات
  واحدة 

م  م  أربعة أ ممقبــول مــن  عــذر وأكتــايب   إذندون املتصــل الغيــاب   يومان   ثالثة أ  إىل يــومني أ
م    ة التعاقدية الواحدةنخالل السستة أ

١/١٢  

  حسم أجر مدة الغياب  إىلضافة ال
فصل من  
 اخلدمة مع

مل  إذااملكافأة 
جمموع  يتجاوز

  )٣٠الغياب (
  يوماً 

احلرمان من  
الرتقيات  
 والعالوات
  ملرة واحدة

م   مخسة أ
أربعة  
م   أ

ــايب  إذنالغيــاب املتصــل دون  م  أو كت  إىلعــذر مقبــول مــن ســبعة أ
م خالل    التعاقدية الواحدة السنةعشرة أ

١/١٣  

  حسم أجر مدة الغياب  إىلضافة ال

-  

اخلدمة فصل من 
مل  إذاأة املكاف مع

جمموع  يتجاوز
  يوماً  )٣٠الغياب (

احلرمان من  
الرتقيات  

ملرة  والعالوات
  واحدة 

مخسة 
م عذر مقبـول مـن أحـد عشـر يومـا  أو كتايب  إذنالغياب املتصل دون    أ

  التعاقدية الواحدة السنةأربعة عشر يوماً خالل  إىل
١/١٤  

  حسم أجر مدة الغياب  إىلضافة ال
كتــايب بعــد   إنــذارتعــويض علــى أن يســبقه  أو الفصـل دون مكافــأة

م يف نطــاق حكــم املـــادة ( ) مــن نظـــام ٨٠الغيــاب مــدة عشـــرة أ
  العمل

سبب مشروع مدة تزيد على مخسة عشـر ن  و د  عن العمل  االنقطاع
  التعاقدية الواحدة السنةمتصلة خالل 

١/١٥  

كتــايب بعــد   إنــذارتعــويض علــى أن يســبقه  أوالفصـل دون مكافــأة 
م يف نطــاق حكــم املــادة ( يندة عشــر الغيــاب مــ ) مــن نظــام ٨٠أ

  العمل

دون سبب مشروع مدة تزيـد يف جمموعهـا علـى   عن العمل  االنقطاع
  التعاقدية الواحدة السنةخالل  يوماً ثالثني 

١/١٦  



 

٤١ 
  

  :) خمالفات تتعلق بتنظيم العمل٢(
  اليومي)  األجراجلزاء (النسبة احملسومة هي نسبة من 

  م  نوع املخالفة 
  أول مرة   ين مرة  لث مرة  ع مرة راب 

  ٢/١  التواجد دون مربر يف غري مكان العمل أثناء وقت الدوام  ٪١٠  ٪٢٥  ٪٥٠  يوم

  إنذار كتايب   ٪١٠  ٪١٥  ٪٢٥
 إذناستقبال زائرين مـن غـري عمـال املنشـأة يف أمـاكن العمـل دون 

  اإلدارةمن 
٢/ ٢  

  إنذار كتايب   ٪١٠  ٪١٥  ٪٢٥
ري املكـان املعـد لـه أو يف غـري أوقـات يف مكان العمـل أو غـ  األكل
  الراحة

٢/٣  

  ٢/٤  النوم أثناء العمل  إنذار كتايب   ٪١٠  ٪٢٥  ٪٥٠
م   ٢/٥  اليت تستدعي يقظة مستمرة االتنوم يف احلال  ٪٥٠  يوم  يومان   ثالثة أ

  ٢/٦  التسكع أو وجود العمال يف غري حملهم أثناء ساعات العمل  ٪١٠  ٪٢٥  ٪٥٠  يوم
  ٢/٧  واالنصرافالتالعب يف إثبات احلضور   ٪٢٥  ٪٥٠  يوم  يومان 

  ٪٢٥  ٪٥٠  يوم  يومان 
لعمـــــل أو عـــــدم تنفيـــــذ  عـــــدم إطاعـــــة األوامـــــر العاديـــــة اخلاصـــــة 

لعمل واملعلقة يف مكان ظاهر يماتالتعل   اخلاصة 
٢/٨  

م  فصل مع املكافأة  م  مخسة أ لعملالتحريض على خمالفة األوامر والتعليمات اخلطية اخلاص  يومان   ثالثة أ   ٢/٩  ة 

م  فصل مع املكافأة  م  مخسة أ   يومان   ثالثة أ
التدخني يف األماكن احملظورة واملعلن عنهـا للمحافظـة علـى سـالمة 

  ل واملنشأةالعما
٢/١٠  

م  فصل مع املكافأة  م  مخسة أ   يومان   ثالثة أ
يف العمـل الـذي قـد ينشـأ عنـه ضـرر يف صـحة   هـاونتاإلمهال أو ال

  واألجهزة األدواتأو يف املواد أو العمال أو سالمتهم 
٢/١١  

  

  كتايب   إنذار  ٪١٠  ٪٢٥  ٪٥٠
ت ومعــدات وأدوات املنشــأة ألغــراض خاصــة دون الآاســتعمال 

  نإذ
٢/١٢  

م   ٪٥٠  يوم  يومان   ثالثة أ
 أوتدخل العامل دون وجـه حـق يف أي عمـل لـيس يف اختصاصـه 

  إليهمل يعهد به 
٢/١٣  

  ٢/١٤  الدخول من غري املكان املخصص لذلك أواخلروج    كتايب   إنذار  ٪١٠  ٪١٥  ٪٢٥

م   ٪٥٠  يوم  يومان   ثالثة أ
ـا  أوت وصـيانتها  اآلآلمهال يف تنظيـف  اإل م عـد أوعـدم العنايـة 

  ا من خلل عماالتبليغ 
٢/١٥  

  كتايب   إنذار  ٪٢٥  ٪٥٠  يوم
ــيانة واللـــــوازم  اإلصـــــالح عـــــدم وضـــــع أدوات  يف  األخـــــرىوالصـــ

  نتهاء من العملالااملخصصة هلا بعد  األماكن
٢/١٦  

  ٪٢٠  ٪٥٠  يوم  يومان 
ــل  ــاكن العمـ ــائر املطبوعـــات يف أمـ ــالت وسـ ـ ــحف وا ــراءة الصـ قـ

  اجبات الوظيفةمن و  خالل الدوام الرمسي دون مقتضى
٢/١٧  

م  فصل مع املكافأة  م  مخسة أ   ٢/١٨  بالغات إدارة املنشأة أوت إعالإتالف  أومتزيق    يومان   ثالثة أ

  



 

٤٢ 
  

  العامل:لق بسلوك  ) خمالفات تتع٣(
  ) اليومي األجر(النسبة احملسومة هي نسبة من اجلزاء 

  م  نوع املخالفة 
  ل مرة أو   ين مرة  لث مرة  رابع مرة 

م مخسة م  أ   ٣/١  إحداث مشاغبات يف حمل العمل أوالتشاجر مع الزمالء   يوم  يومان   ثالثة أ
م م  مخسة أ ً إدعاء ال أوالتمارض   يوم  يومان   ثالثة أ   ٣/٢  بسببه أوالعمل  أثناءأصيب  أنهعامل كذ

م م  مخسة أ   يوم  يومان   ثالثة أ
 أويــة معاجلمتنــاع عــن إجــراء الكشــف الطــيب عنــد طلــب طبيــب الا

  العالج  أثناءالطبية  التعليماترفض اتباع 
٣/٣  

م مكنة العمل التعليماتخمالفة   ٪٥٠  يوم  يومان   مخسة أ   ٤/ ٣  الصحية املعلقة 
  ٣/٥  تإعاللصق  أواجلدران  علىكتابة عبارة   كتايب   إنذار  ٪١٠  ٪٢٥  ٪٥٠

  ٣/٦  نصرافاإلرفض التفتيش عند   ٪٢٥  ٪٥٠  يوم  يومان 
ت   كتايب   ذارإن  ٪١٠  ٪٢٥  ٪٥٠   ٣/٧  اجلمعية إذننقود بدون  أومجع إعا

م  فصل مع املكافأة  م  مخسة أ   يومان   ثالثة أ
 املواعيد احملددة دون يفعية معدم تسليم النقود احملصلة حلساب ا

  تربير مقبول
٣/٨  

م   ٣/٩  ية وللسالمةللوقااملقررة  واألجهزةعن ارتداء املالبس  االمتناع  كتايب   إنذار  يوم  يومان   مخسة أ

  تنبيه   كتايب   إنذار  يوم  يومان 
املالبــس مبــا يــؤثر علــى مسعــة  أوملظهــر الشخصــي  االهتمــامعــدم 

  ومظهر اجلمعية
٣/١٠  

م  كافأة فصل مع امل م  مخسة أ ً   اإلدعاء  كتايب   إنذار  ثالثة أ   ٣/١١  تعطيل العمل إىلالزمالء مبا يؤدي  أوعلى الرؤساء  كذ

ممخ  فأة فصل مع املكا م  سة أ   كتايب   إنذار  ثالثة أ
خـــالل  أووســـوء التعامـــل مـــع املســـتفيدين يف حمـــل العمـــل  اإلســـاءة

  قات العملأو 
٣/١٢  

  ٣/١٣  غري مرضي أواحلصول على تقييم ضعيف   تنبيه   كتايب إنذار   املكافأة فصل مع 

م  فصل مع املكافأة  م  مخسة أ   كتايب   إنذار  ثالثة أ
ــتخدام  ــري مهذبــــةأاسـ ــاظ غـ ــ أو لفـ ــد غـ ــة يف الربيـ  اإللكــــرتوينري الئقـ

جلمعية   اخلاص 
٣/١٤  

م  فصل مع املكافأة  م  مخسة أ   ٣/١٥  دة النظامية لذلكخالل امل اليةعدم تصفية العهد امل  كتايب   إنذار  ثالثة أ
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